Stanovy občianskeho združenia
Dubáčik
Čl. I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Dubáčik.
2. Sídlom občianskeho združenia Dubáčik je Ul. Štefana Furdeka 4999/22, 036 01
Martin.
3. Občianske združenie Dubáčik je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov,
ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť súvisiacu s poslaním
a cieľmi občianskeho združenia Dubáčik.
4. Občianske združenie Dubáčik je otvoreným, samostatným, apolitickým
a nezávislým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na
demokratických princípoch.
5. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov je občianske združenie právnickou
osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

Čl. II.
Ciele a funkcie združenia
Voľný čas ako významná osobná a spoločenská hodnota v sebe skrýva veľký potenciál
pre formovanie osobnosti detí a mládeže. Vytvára priestor na sebavýchovu a sebarealizáciu
človeka v súlade s jeho individuálnymi potrebami a záujmami, a preto je neodmysliteľne
spojený so životným štýlom a spôsobom života. Voľný čas je špecifická a dôležitá súčasť
života detí, mládeže a dospelých. Edukácia a predovšetkým neformálna výchova vytvára
priestor pre zmysluplné využívanie voľného času, ku ktorému treba viesť deti už od útleho
veku, aby sa predišlo negatívnym javom a účasti detí, mládeže na sociálno-patologickej a
trestnej činnosti.
Hlavným zámerom združenia je ponúkať, organizovať a zabezpečovať rôzne
vzdelávacie, výchovné, športové alebo rekreačné aktivity, zhromaždenia, schôdzky, zlety,
vychádzky, výlety, expedície, putovania, tábory, súťaže, kvízy, hry, besedy, výstavy pre deti
a mládež v spolupráci s rodinami, náhradnými rodinami, školami a školskými zariadeniami,
detskými domovmi, reedukačnými ústavmi a ďalšími inštitúciami zaoberajúcimi sa prácou
s deťmi.
Organizovať voľnočasovú, záujmovú, rekreačnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť
s deťmi a mládežou a tým podporovať rozumový, citový a sociálny rozvoj detí v tolerantnom
a priateľskom prostredí, ktoré napomáha vyrovnávať nerovnosti a pomáha pri začleňovaní
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

1. Cieľom občianskeho združenia Dubáčik (ďalej len „združenie“) je:











organizovať výlety, zájazdy, tábory a víkendové pobyty pre deti a mládež,
zabezpečovať vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné a športové
akcie pre deti a mládež,
podporovať výrobno-umelecké a športové činnosti, rozvíjať záujmy detí a mládeže
v krúžkoch organizovaných inými subjektmi,
napomáhať k spoločenskej integrácii a zvyšovaniu miery samostatnosti detí a
mládeže,
zabezpečovať vzdelávanie a stážové pobyty odborníkov a členov o.z., ako aj účasť
na odborných kongresoch, seminároch, prednáškach a pod.,
spolupracovať s organizáciami obdobného zamerania v SR a v zahraničí,
podporovanie športových aktivít dospelých, detí a mládeže,
organizácia športových, spoločenských a kultúrnych podujatí,
získavať materiálnu a finančnú pomoc na financovanie svojich aktivít,
k zaisteniu svojich cieľov prevádzkovať samostatnú hospodársku činnosť.

2. združenie plní tieto funkcie :
 metodicko-koordinačnú,
 riadiacu,
 organizačnú,
 športovo-technickú,
 výchovnú,
 ekonomickú,
 propagačnú,
 mediálnu.
3. združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi:
 humanity,
 demokracie,
 nestrannosti,
 neutrality,
 nezávislosti,
 dobrovoľnosti,
 jednoty,
 univerzálnosti.

Čl. III.
Členstvo v združení
1.

Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká na základe prejavu vôle uchádzača
o členstvo a so súhlasom Predsedníctva združenia.

2.

Členom združenia môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí
so stanovami a cieľmi združenia.

3.

Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov združenia.

4.

Členstvo v združení zaniká písomným vylúčením alebo písomným odstúpením člena
od združenia a následného výmazu zo zoznamu členov združenia.

5.

Člena je možné vylúčiť v prípade, ak vykonáva svoju činnosť v rozpore s týmito
stanovami združenia a cieľmi občianskeho združenia. O vylúčení člena rozhoduje
Predsedníctvo.

6.

Členstvo v združení taktiež zaniká zaniknutím samotného združenia alebo úmrtím
člena združenia.
Čl. IV.
Práva a povinnosti členov združenia

1.

Riadni členovia združenia majú predovšetkým tieto práva:
 spolupodieľať sa na činnosti združenia,
 od 18 rokov veku voliť a byť volení do orgánov združenia,
 byť informovaní o činnosti združenia a o stave jeho hospodárenia.

2.

Povinnosti členov združenia sú najmä:
 dodržiavať stanovy združenia,
 plniť uznesenia orgánov združenia,
 aktívne sa podieľať na činnosti združenia.
Čl. V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :
a) Valné zhromaždenie,
b) Predsedníctvo,
c) Revízor.
1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci riadni členovia
združenia nad 16 rokov. Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo združenia podľa
potreby, najmenej jedenkrát v priebehu kalendárneho roka.
Predsedníctvo zároveň zvolá Valné zhromaždenie, ak o to požiada minimálne
nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia nad 16 rokov.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne
polovica jeho členov nad 16 rokov. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Valné zhromaždenie najmä:
 rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
 schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, schvaľuje výročnú správu,
 schvaľuje finančný rozpočet a správu o hospodárení,
 volí a odvoláva členov Predsedníctva,
 volí a odvoláva Revízora,
 rozhoduje o zrušení združenia,
 rozhoduje o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vymienilo.

2. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému
zhromaždeniu.
Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 3 roky.
Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne a zvoláva ho predseda občianskeho
združenia. K právoplatnému uzneseniu Predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny členov. Rozhodnutie je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná
väčšina prítomných členov.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí :

riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,

volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho,

vypracúva ročnú správu o činnosti združenia,

zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia

rozhoduje o vylúčení člena združenia.
Štatutárnym orgánom združenia je Predseda, ktorý ho zastupuje navonok. Predseda zvoláva
a riadi zasadnutie Predsedníctva.
3. Revízor je kontrolným orgánom združenia volený Valným zhromaždením. Revízor nesmie
byť členom Predsedníctva združenia. Revízor kontroluje hospodárenie združenia,
upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Za svoju činnosť
zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Čl. VI.
Hospodárenie združenia
Hospodárenie občianskeho združenia sa riadi podľa všeobecne platných predpisov
a nariadení. Finančné prostriedky pre svoju činnosť združenie nadobúda predovšetkým :
z dobrovoľných členských príspevkov od členov združenia,
z dotácií a grantov od právnických osôb,
z darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb,
Združenie môže na uspokojenie svojich programových cieľov a úloh uskutočňovať aj vlastnú
ekonomickú činnosť a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito
stanovami.
Čl. VII.
Zánik združenia





Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením. O zániku združenia rozhoduje Valné
zhromaždenie. Predsedníctvo je v takomto prípade povinné ustanoviť likvidátora.
Združenie taktiež zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho
rozpustení. Aj v tomto prípade je Predsedníctvo povinné ustanoviť likvidátora
združenia.
Pri likvidácii združenia sa primárne uhradia všetky pohľadávky združenia.
Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné
a charitatívne účely.
Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie občianskeho združenia na
Ministerstve vnútra SR.
Občianske združenie Dubáčik vzniká dňom registrácie na Ministerstve
vnútra SR.

